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SYSTEM URSUS™ wielofunkcyjne siedzisko
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• Baza aktywna URSUS ACTIVETM to dająca dziecku swobodę poruszania się. Przemyślane rozwiązanie umożliwiające prze mieszczanie 
się przy asyście opiekuna jak i samodzielną jazdę. Koła przeciw wywrotne zapewniają dodatkowe zabezpieczenie. Teraz terapia, nauka  
i zabawa będzie jeszcze bardziej przyjemna i efektywna.

• Baza pneumatyczna Quark™ QUARKTM zmieni siedzisko URSUSTM w komfortowy fotelik rehabilitacyjny. Innowacyjny sys tem  
regulacji wysokości gwarantuje płynną i łatwą obsługę. Dołączony do bazy pochwyt do prowadzenia umożliwia przewiezienie fotelika  
w inne miejsce. 

Siedzisko URSUSTM to nowoczesne bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie zapewniające stabilizację i komfort podczas użytkowania. Funkcja kubeł-
kowa TILT-IQ©, przekładane siedzisko ClickClack© to jedne z wielu praktycznych rozwiązań systemu URSUSTM.

• Baza spacerowa URSUSTM to wycieczki i podróże w komfortowych warunkach zarówno dla dziecka jak  
i opiekuna. Zapewnia wygodną jazdę w zróżnicowanym terenie, redukuje wstrząsy. Skrętne koła przednie pomagają w płynnej  
i lekkiej zmianie kierunku jazdy.

• Baza pokojowa URSUS HOMETM to wygodne i funkcjonalne rozwiązanie do użytku w warunkach domowych. Regulo-
wana wysokość siedziska znacznie ułatwia kontakt z rówieśnikami, a rączki prowadzące sprawiają, że ma newrowanie nawet  
w ciasnych pomieszczeniach przestaje być problemem.

Jedno siedzisko, 
a tak wiele 

możliwości!

Wybierz 
odpowiednią 

tapicerkę!

Tapicerki dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej.

TAPICERKA ODDYCHAJĄCA ATMO™

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™

ODDYCHA JĄC A

AIR

ANT YALERGICZNA ŁAT WA DO CZ YSZCZENIA EKOLOGICZNA
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URSUS™ wózek specjalny

Ultra lekki wózek URSUSTM przeznaczony jest do codziennej  
re habilitacji dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu.
Rama oraz siedzisko zostały wykonane z bardzo wytrzymałego  
aluminium a podwozie jest dodatkowo amortyzowane. URSUSTM 
to wózek modułowy co oznacza, że siedzisko możemy przełożyć  
i użytkować z innymi bazami  dostępnymi w naszej ofercie. 
Dzięki systemowi ClickClack© przekładanie siedziska  
z bazy do bazy jest intuicyjne i bardzo łatwe.
Produkt posiada bardzo wiele regulacji takich jak szerokość  
i głębokość siedziska, wysokość i kąt pochylenia oparcia, płynna regulacja 
funkcji kubełkowej TILT-IQ©, przekładane siedzisko. 
URSUSTM  został wyposażony w oddychającą tapicerkę prze-
strzenną, która zapobiega nadmiernemu poceniu się  
a co istotnie wpływa na komfort użytkowania oraz wspomaga profilaktykę 
przeciwodleżynową.
Jeśli zajdzie taka potrzeba wózek możemy ustawić do pozycji leżącej tak, 
aby dziecko mogło w nim spać.
Produkt dostępny jest w 3 rozmiarach z bardzo bogatą ofertą akceso-
riów, które jeszcze bardziej pozwolą dopasować wózek do indywidual-
nych potrzeb.

 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
 • Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z 

niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, 
ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,

 • Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – 
SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),

 • Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami 
(dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),

 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
 • Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
 • Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych 

lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego 
z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami 
czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe 
zaopatrzenie ortopedyczne).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Koła z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym – tylne pompowane, przednie pełne skrętne z blokadą skrętu | Niezależne hamulce kół tylnych 
| Amortyzatory przednie | Niezależne hamulce kół tylnych | System automatycznego wpinania siedziska ClickClack© | Ergonomiczny uchwyt do 
pchania wózka z regulacją wysokości | Elementy odblaskowe | Przekładane siedzisko | Regulowany stabilizator głowy | Anatomicznie ukształto-
wane peloty boczne tułowia z możliwością ich wypinania | 5-punktowy pas z regulacją wysokości montażu | Oparcie z regulacją wysokości oraz 
możliwością zmiany kąta pochylenia | Osłony mechanizmu składania wózka | Siedzisko z regulacją głębokości i szerokości | System regulacji kąta 
pochylenia TILT-IQ©(funkcja kubełkowa) | Podnóżek z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia | 5-punktowe pasy stabilizujące stopy  | Miękka 
tapicerka z funkcją odciążania i przewietrzania okolic kręgosłupa | Miękko wyścielona, wypinana barierka z elementami odblaskowymi | Funkcja 
leżanki

Możliwość 
przełożenia 
siedziska!

*Felgi standardowo dostępne są w kolorze jasnoszarym  
z możliwością zamiany na felgi czarne.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:
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URSUS™ wózek specjalny

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapew-
niamy również serwis pogwarancyjny.

Niska waga
Konstrukcja wózka zapewnia niską wagę ramy wózka.

Elementy odblaskowe
Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze 
bezpieczeństwo.

Funkcja kubełkowa
Urządzenia posiada możliwość zmiany kąta nachylenia  
siedziska.

Przekładane siedzisko
Siedzisko możemy łatwo przestawić tak, aby dziecko było 
zwrócone twarzą do opiekuna lub do kierunku jazdy  
w zależności od potrzeb.

KOLORY STANDARDOWE

City Grass
Rozmiar 1

Pasy 5-punktowe zapewniaj  
najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Przednie koła skrętne ułatwią ma-
newrowanie wózkiem.

Stylowa i nowoczesna tapicerka 
zapewnia najwyższy komfort użyt-
kowania.

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™:

KOLORY OPCJONALNE

*Istnieje możliwość zamiany kolorów między rozmiarami bez dopłaty. Czas oczekiwania 14 dni.

**Na specjalne zamówienie, czas oczekiwania do 30 dni.

Odcienie kolorystyczne tapicerki mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach.

City Rose
Rozmiar 2*

City Coffee
Rozmiar 3*

Grass
Rozmiar 1

TAPICERKA ODDYCHAJĄCA ATMO™:

Sea
Rozmiar 2

Latte
Rozmiar 3

Black** Black&White** Red**

Istnieje możliwość zamiany kolorów między rozmiarami, czas oczekiwania 14 dni.

Nowy, funkcjonalny podnóżek z re-
gulacją długości i kąta nachylenia.
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URSUS™ wózek specjalny

Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] 80 – 100 100 – 130 130 – 150

A szerokość siedziska [cm] 19 – 25 22 – 30 24 – 34

L głębokość siedziska [cm] 21 – 26 27 – 35 34 – 42

C wysokość oparcia [cm] 44 – 55 49 – 59 55 – 67

E szerokość oparcia [cm] 23 27 32

F długość podnóżków [cm] 13 – 29 16 – 40 16 – 43

 długość stopki [cm] 20 20 20

wysokość rączek prowadzących [cm] 100 100 100

X kąt pochylenia oparcia [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180

Y kąt pochylenia siedziska(przodem do kierunku jazdy) [°] 3 – 20 3 – 25 3 – 30

Y1 kąt pochylenia siedziska (tyłem do kierunku jazdy) [°] 3 – 22 3 – 17 3 – 20

Z kąt pochylenia podnóżków [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180

max. waga użytkownika [kg] 35 35 50

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia 

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

Szerokość [cm] 59 63 67

Szerokość po złożeniu [cm] 59 63 67

Długość [cm] 90 90 90

Długość po złożeniu [cm] 90 90 90

Wysokość [cm] 100 100 100

Wysokość po złożeniu z fotelikiem [cm] 45 48 53

Waga [kg] 19,5 21 22,5
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

Wymiary Bazy Pokojowej Jednostka Baza pokojowa

Szerokość [cm] 55

Długość [cm] 78

Wysokość (bez rączek prowadzących) [cm] 47-58

Waga (z rączkami prowadzącymi) [kg] 10,6
 
UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
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URSUS HOME™ wózek specjalny pokojowy

Wózek specjalny pokojowy URSUS HOMETM to dosko nałe rozwiązanie do 
codziennej rehabilitacji dzieci z dys funkcjami narządu ruchu.
Stabilna konstrukcja wózka oraz rozbudowany system pelot 
i pasów bezpieczeństwa sprawiają, że dziecko czuje się  
w URSUSie HOMETM bardzo pewnie i bezpiecznie. Dzięki temu mały 
pacjent ma możliwość spożywania posiłków, zabawy, nauki oraz terapii  
w pozycji siedzącej lub półle żącej. Opiekunowie mogą łatwo i płynnie 
zmieniać wysokość siedziska.
Dzięki regulacji oparcia, siedziska oraz podnóżka dziecko może odpocząć 
w pozycji leżącej. 
Szczególną zaletą, którą docenią terapeuci jest płynna regulacja funkcji 
kubełkowej.
Bogate wyposażenie i szeroki zakres regulacji pozwala na odpowiednie 
dopasowanie wózka do potrzeb i dysfunkcji dziecka.
Kompaktowa budowa i małe gabaryty pozwalają na użytkowanie 
URSUS HOMETM  w małych i ciasnych pomieszczeniach. Baza dostępna  
w uniwersalnym rozmiarze.
Dzięki systemowi ClickClack© siedzisko możemy szybko, sprawnie 
i bez dodatkowych adapterów wpiąć do wszystkich baz jakie znajdują się  
w naszej ofercie (URSUSTM, URSUS HOMETM, URSUS ACTIVETM, 
QUARKTM).

 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
 • Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej 

etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami 
czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i 
koordynacji ruchów,

 • Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie 
rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),

 • Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami 
(dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),

 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn 
dolnych,

 • Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
 • Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych 

lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego 
z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami 
czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub 
stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Baza pokojowa wyposażona w koła z hamulcami |  Rączki do pchania |  System automatycznego wpinania siedziska ClickClack© |  Regulacja wyso-
kości siedziska za pomocą sprężyny gazowej |  Regulowany stabilizator głowy |  Anatomicznie ukształtowane peloty boczne tułowia z możliwością 
ich wypinania |  5-punktowy pas z regulacją wysokości montażu |  Oparcie z regulacją wysokości oraz możliwością zmiany kąta pochylenia |  Sie-
dzisko z regulacją głębokości i szerokości |  System regulacji kąta pochylenia TILT-IQ© (funkcja kubełkowa) |  Podnóżek z regulacją wysokości oraz 
kąta pochylenia |  5-punktowe pasy stabilizujące stopy  |  Miękka tapicerka przestrzenna z funkcją odciążania i przewietrzania okolic kręgosłupa |  
Miękko wyścielona, wypinana barierka z elementami odblaskowymi |  Funkcja leżanki

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:
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SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.  
Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Niska waga
Konstrukcja wózka zapewnia niską wagę ramy wózka.

Elementy odblaskowe
Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze 
bezpieczeństwo.

Funkcja kubełkowa
Urządzenia posiada możliwość zmiany kąta nachylenia  
siedziska.

Przekładane siedzisko
Siedzisko możemy łatwo przestawić tak, aby dziecko było 
zwrócone twarzą do opiekuna lub do kierunku jazdy  
w zależności od potrzeb.

KOLORY STANDARDOWE

City Grass
Rozmiar 1

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™:

KOLORY OPCJONALNE

City Rose
Rozmiar 2*

City Coffee
Rozmiar 3*

Grass
Rozmiar 1

TAPICERKA ODDYCHAJĄCA ATMO™:

Sea
Rozmiar 2

Latte
Rozmiar 3

Black** Black&White** Red**

URSUS HOME™ wózek specjalny pokojowy

Łatwa regulacja wysokości za 
pomocą dźwigni.

Stylowa i nowoczesna tapicerka 
zapewnia najwyższy komfort 

użytkowania.

Pasy 5-punktowe zapewniaj  
najwyższy poziom bezpieczeństwa.

*Istnieje możliwość zamiany kolorów między rozmiarami bez dopłaty. Czas oczekiwania 14 dni.

**Na specjalne zamówienie, czas oczekiwania do 30 dni.

Odcienie kolorystyczne tapicerki mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach.

Płynna regulacja wysokości sie-
dziska.
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Symbol Opis Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] 80 – 100 100 – 130 130 – 150

A szerokość siedziska [cm] 19 – 25 22 – 30 24 – 34

L głębokość siedziska [cm] 21 – 26 27 – 35 34 – 42

C wysokość oparcia [cm] 44 – 55 49 – 59 55 – 67

E szerokość oparcia [cm] 23 27 32

F długość podnóżków [cm] 13 – 29 16 – 40 16 – 43

 długość stopki [cm] 20 20 20

wysokość rączek prowadzących [cm] 86 – 96 86 – 96 86 – 96

max. / min. wysokość siedziska od podłoża [cm] 61 / 51 61 / 51 61 / 51

X kąt pochylenia oparcia [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180

Y kąt pochylenia siedziska [°] 0 – 25 0 – 25 0 – 25

Z kąt pochylenia podnóżków [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180

max. waga użytkownika [kg] 35 35 50

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia. 

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

Szerokość [cm] 55 55 55

Długość [cm] 78 78 78

Wysokość (maksymalna) [cm] 105 110 115

Waga [kg] 17 18,5 19,5
  
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu. 

URSUS HOME™ wózek specjalny pokojowy
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URSUS ACTIVE™ wózek specjalny aktywny

Aktywny wózek inwalidzki specjalny URSUS ACTIVE™ jest 
przeznaczonym do codziennej rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami 
narządu ruchu. Wózek ten może być również bardzo przydatny po 
zabiegach chirurgicznych u dzieci wymagających długotrwałego 
odciążenia obu kończyn dolnych.

W wózku zastosowane zostały koła przeciw wywrotne 
zabezpieczające pacjenta przez wywróceniem się do tyłu. URSUS 
ACTIVE™ może także posiadać rączki prowadzące dla opiekuna.

Funkcja kubełkowa pozwala na płynną regulację kąta nachylenia 
siedziska. Dzięki temu przenosimy ciężar ciała z okolic miednicy 
na plecy, odciążając przy tym biodra.

Dzięki systemowi ClickClack© siedzisko możemy szybko, 
sprawnie i bez dodatkowych adapterów wpiąć do innych baz 
znajdujących się w naszej ofercie (URSUS™, URSUS HOME™, 
URSUS ACTIVE™, QUARK™).

 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
 • Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej 

etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami 
czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i 
koordynacji ruchów,

 • Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie 
rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),

 • Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami 
(dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),

 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn 
dolnych,

 • Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
 • Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych 

lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego 
z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami 
czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub 
stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Aluminiowy stelaż  | Tylne koła pompowane duże w rozmiarach od 22” do 26” wyposażone w szybkozłączki oraz ciągi | Niezależne hamulce kół 
tylnych | Przednie koła łożyskowe pełne | System automatycznego wpinania siedziska ClickClack© | Ergonomiczny uchwyt do pchania wózka z re-
gulacją wysokości | Elementy odblaskowe | Regulowany stabilizator głowy | Anatomicznie ukształtowane peloty boczne tułowia z możliwością ich 
wypinania | 5-punktowy pas z regulacją wysokości montażu | Oparcie z regulacją wysokości oraz możliwością zmiany kąta pochylenia | Siedzisko 
z regulacją głębokości i szerokości | System regulacji kąta pochylenia TILT-IQ© (funkcja kubełkowa) | Podnóżek z regulacją wysokości oraz kąta 
pochylenia | 5-punktowe pasy stabilizujące stopy  | Miękka tapicerka z funkcją odciążania i przewietrzania okolic kręgosłupa | Miękko wyścielona, 
wypinana barierka z elementami odblaskowymi | Funkcja leżanki

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:



Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.

Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.
Wersja 5/10/2018

Akces-MED sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 JASIONKA
 

 
produkcja@akces-med.com
tel. +48 (17) 864 04 70
www.akces-med.com

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapew-
niamy również serwis pogwarancyjny.

Niska waga
Konstrukcja wózka zapewnia niską wagę ramy wózka.

Elementy odblaskowe
Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić  
Wasze bezpieczeństwo.

Funkcja kubełkowa
Urządzenia posiada możliwość zmiany kąta nachylenia  
siedziska.

Przekładane siedzisko
Siedzisko możemy łatwo przestawić tak, aby dziecko było 
zwrócone twarzą do opiekuna lub do kierunku jazdy  
w zależności od potrzeb.

Ergonomiczna poręcz do pchania  
z regulacją wysokości.

Podpory przeciwywrotne zapo-
biegają przed przewróceniem się 
wózka.

Małe zwrotne koła przednie  
ułatwiają manewrowanie nawet  
w ciasnych pomieszczeniach.

URSUS ACTIVE™ wózek specjalny pokojowy

KOLORYSTYKA

Black
Standardowy

Black & White
*Opcjonalny

Red
*Opcjonalny

Grass
*Opcjonalny

TAPICERKA ODDYCHAJĄCA ATMO™:

Sea
*Opcjonalny

Latte
*Opcjonalny

TAPICERKA CITY:

Czas oczekiwania na kolory opcjonalne to 14 dni.

City Grass
Rozmiar 1

City Rose
Rozmiar 2

City Coffee
Rozmiar 3

City Carbon
*Opcjonalny
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URSUS ACTIVE™ tabele pomiarowe

Symbol Opis Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] 80 – 100 100 – 130 130 – 150

A szerokość siedziska [cm] 19 – 25 22 – 30 24 – 34

L głębokość siedziska [cm] 21 – 26 27 – 35 34 – 42

C wysokość oparcia (bez zagłówka) [cm] 44 – 55 49 – 59 55 – 67

E szerokość oparcia [cm] 23 27 32

F długość podnóżków [cm] 13 – 29 16 – 40 16 – 43

 długość stopki [cm] 20 20 20

wysokość rączki prowadzącej [cm] 85 85 85

Średnica kół [cm] 22” 24” 26”

X kąt pochylenia oparcia [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180

Y kąt pochylenia siedziska [°] 0 – 25 0 – 25 0 – 25

Z kąt pochylenia podnóżków [°] 0 – 90 0 – 90 0 – 90

max. waga użytkownika [kg] 35 35 50

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia. 

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

Maksymalna wysokość wózka (do 
zagłówka)

[cm] 87 96 105

Wysokość regulatora rączki prowa-
dzącej

[cm] 80 84 87

Szerokość [cm] 62 66 70

długość [cm] 100 100 100

wysokość [cm] 87 92 87

waga [kg] 18,5 20 22,5
 
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
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Stabilizacja

USS_115 Zagłówek z podparciem 
głowy
Doskonale stabilizują nawet u osób  
z brakiem kontroli głowy. Możliwość 
zamontowania na różnej wysokości   
na oparciu.

Bezpieczeństwo

USS_004 Niskie osłony boczne głowy
Stanowią dodatkowe zabezpieczenie 
głowy przed przypadkowym kontaktem 
z ramą wózka. Mon towane są w okolicy 
uchwytu do prowadzenia wózka.

USS_011 Pasy odwodzące uda
Mocowane w łatwy sposób za po-
mocą taśm. Pozwalają na utrzy-
manie nóg w odwiedzeniu,  
a także zapobiegają zsuwaniu się pa-
cjenta. Bezpieczne rozwiązanie, przy 
którym krocze nie jest uciskane (jak  
w przypadku klina).

USS_007 Pas biodrowy 
Szeroki pas wyposażony w system 
CHWYĆ I POCIĄGNIJ®. Jeszcze lepiej za-
bezpiecza pacjenta.

USS_114 Kamizelka H
Pełni funkcję stabilizatora tułowia. 
Posiada funkcję szybkiego dopa-
sowania do ciała pacjenta za po-
mocą systemu CHWYĆ I POCIĄGNIJ®.  
W razie potrzeby istnieje możliwość 
szybkiego odpięcia kamizelki.

USS_125 Kamizelka pełna 6-punk-
towa
Pełni funkcję stabilizatora tułowia. Po-
siada duży zakres regulacji. Dodatkowo 
posiada funkcję szybkiego dopasowania 
do ciała za pomocą systemu CHWYĆ  
I POCIĄGNIJ®.

USS_002 Pas do przenoszenia 
chorych AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz 
duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi 
codzienną pielęgnację chorego.
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USS_001 Światła LED (2 szt.)
Białe światło z przodu i czerwone  
z tyłu wózka sprawią, że wózek będzie 
bardziej widoczny w trakcie spacerów,  
co zwiększa poziom bezpieczeństwa.

U
A

USS_022 Uchwyty TransFix©
Uchwyty transportowe TransFix© prze-
znaczone do bezpiecznego przewo-
żenia wózka wraz z pacjentem komuni-
kacją miejską oraz przystosowanymi do 
tego pojazdami.

U

USS_003 Miękka osłona na stolik
Zabezpiecza użytkownika przed ude-
rzeniem się o stolik. Wskazana u osób 
z zaburzeniem koordynacji ruchowej 
kończyn.

U
A
H

USS_113 Pas stabilizujący tułów
Pełni funkcję dodatkowego za-
bezpieczenia tułowia i pomaga  
w utrzymaniu prawidłowej po-
zycji w trakcie siedzenia. Rozmiar 
pasa dopasowany jest do użytkow-
nika. Pas zapinany jest od przodu  
za pomocą taśm Velcro.

U
A
H

USS_116 Pelota lędźwiowa
Pozwala na lepsze podparcie pleców w 
odcinku lędźwiowym. Możliwość mon-
tażu na odpowiedniej wysokości.

U
A
H

USS_126 Pas tułowia
Uniwersalne rozwiązanie mające zasto-
sowanie w wielu naszych produktach. 
Zabezpiecza przed wypadnięciem. Ana-
tomiczny kształt i za pięcie Velcro po-
zwala na komfortowe dopaso wanie do 
pacjenta.

U
A
H
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USS_128 Klin międzyudowy
Profilowany klin zapewnia poprawną 
pozycję siedzącą. Klin można łatwo zde-
montować.

USS_127 Peloty boczne tułowia
Zapewniają dodatkową stabilizację 
boczną tułowia. Posiadają możliwość 
regulacji szerokości. Mogą być monto-
wane na różnych wysokościach.

USS_134 Poduszki zawężające sie-
dzisko o 6cm
Mocowane są do tapicerki sie-
dziska po obu stronach wózka. 
Dzięki nim można zmniejszyć sze-
rokość siedziska o 6 cm. Wykonane  
z pianki obszytej materiałem. 

USS_137 Poduszki zawężające sie-
dzisko o 10cm
Mocowane są do tapicerki sie-
dziska po obu stronach wózka. 
Dzięki nim można zmniejszyć szero-
kość siedziska o 10 cm. Wykonane  
z pianki obszytej materiałem. 

Stablizacja BodyMap

USS_309 Poduszka siedziska Bo-
dyMap® A- (z wycięciem na pasy)
Podciśnieniowa poduszka siedziska Bo-
dyMap® ze specjalnym wycięciem na 
pas 5-punktowy, wspomaga stabilizację 
oraz utrzymanie prawidłowej pozycji 
miednicy i bioder w produkcie.

USS_310/314 Pokrowiec bawełniany 
do BodyMap®

Pokrowiec na poduszki BodyMap® zo-
stał wykonany z miękkiej, przyjemnej w 
dotyku bawełny.

USS_312/316 Dystansowa podkładka 
do BodyMap®

Napowietrzająco-masująca podkładka 
dystansowa zwiększa profilaktyczne 
działanie przeciwodleżynowe u osób 
korzystających z poduszek BodyMap®.

USS_311/315 Pokrowiec VISmemo™ 
do BodyMap®

Pokrowiec wykonany jest z pianki ter-
moaktywnej VISmemo™. Pozwala na 
dłuższe i bardziej komfortowe użytko-
wanie poduszki.
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USS_130 Kamizelka pełna 4-punk-
towa
Pełni funkcję stabilizatora tułowia. Po-
siada duży zakres regulacji, co ułatwia 
jej dopasowanie. Wyposażona w system 
CHWYĆ I POCIĄGNIJ®..

U
A
H

USS_131 Zagłówek pełny
Zagłówek wykonany z pianki poliure-
tanowej. Zapewnia podstawowe pod-
parcie i stabilizację głowy.

U
A
H

USS_313 Poduszka oparcia Bo-
dyMap® B
Podciśnieniowa poduszka oparcia Bo-
dyMap® wspomaga stabilizację tułowia 
w produkcie. Ułatwia utrzymanie skory-
gowanej postawy w wózku.

U

USS_315 Pokrowiec VisMemo do Bo-
dyMap® B
Pokrowiec wykonany jest z pianki ter-
moaktywnej VISmemo™. Pozwala na 
dłuższe i bardziej komfortowe użytko-
wanie poduszki.

U

USS_343//344 
Pokrowiec elastyczny do BodyMap®
Pokrowce zostały wykonane z miękkiej, 
przyjemnej w dotyku bawełny w 5 mod-
nych kolorach.

USS_350/351 
Pokrowiec 3D Mesh do BodyMap®
Pokrowiec BodyMap® wykonany jest 
z elastycznego, przyjemnego w dotyku 
materiału. Charakteryzuje się wysoką 
wytrzymałością i jest odporny na roz-
ciąganie.

U U

USS_745 Pasy 5-punktowe

U
A
H
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USS_402 Parasolka
Mocowana do ramy wózka doskonale 
chroni przed słońcem.

Komfort

USS_403 Stolik z tworzywa 
Umożliwia zabawę i wspo-
maga terapię. Idealny do pracy  
i spożywania posiłków.

USS_405 Daszek bez osłon bocznych
Zapewnia osłonę zarówno przed 
słońcem jak i opadami atmosferycznymi. 

USS_411 Uchwyt na kubek
Uniwersalny uchwyt montowany do 
ramy. Dzięki niemu dostęp do butelki  
z napojem jest łatwy i szybki.

USS_410 Bawełniany pokrowiec na 
zagłówek
Ułatwia utrzymanie zagłówka w 
czystości. Starannie wykończony, wyko-
nany z miękkiej bawełny z elastyczną 
gumką ułatwiającą zakładanie, przezna-
czony do prania.

USS_420 Daszek z osłonami bocznymi
Zapewnia osłonę zarówno przed 
słońcem jak i opadami atmosferycznymi. 
Zamykany otwór zapewnia możliwość 
kontaktu wzrokowego z pacjentem. 
Posiada osłony boczne jeszcze lepiej 
chroniące przed wiatrem.

Uss_416 Śpiwór letni
Zabezpiecza nogi oraz tułów. Stano wi 
estetyczną osłonę ciała, dopasowaną do 
wzrostu użytkownika, okrywającą także 
podnó żek wózka.

USS_417 Śpiwór zimowy
Zabezpiecza nogi oraz tułów. Stano wi 
estetyczną osłonę ciała, dopasowaną do 
wzrostu użytkownika, okrywającą także 
podnó żek wózka. Ocieplana podszewka 
stanowi dodatkową ochronę przed 
zimnem.

USS_414 Stolik z Plexiglas®

Wykonany z Plexiglas®. Umożliwia 
zabawę i wspo maga terapię. Idealny do 
pracy i spożywania posiłków.

USS_418 Kapturek do śpiwora zimo-
wego
Doczepiany do śpiwora. Chroni  głowę 
przed mrozem, wiatrem i wilgocią

USS_409 Moskitiera
Osłona z delikatnego materiału, łatwa  
w montażu. Po złożeniu zajmuje bardzo 
mało miejsca, może być przechowywana 
w koszu pod siedziskiem lub w torbie 
podręcznej. Stanowi świetną ochronę 
przed insektami i owadami, szczególnie 
w okresie letnim.

USS_415 Osłony na koła
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. 
Chronią przed przenoszeniem zabru-
dzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.
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USS_426 Osłona boczna koła  z 
nadrukiem
Osłona szprychy koła 20”, materiał poly-
carbonat 1,5 mm, średnica zewnętrzna 
415 mm, średnica wewnętrzna 100mm.

A
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USS_408 Osłona przeciwdeszczowa
Stanowi doskonałe zabezpieczenie 
użytkownika oraz wózka przed opadami 
deszczu i śniegu. Dobrze sprawdza się 
także jako osłona przed wiatrem. 

U

U

USS_442 Osłony na koła przednie
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. 
Chronią przed przenoszeniem zabru-
dzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

USS_429 Miękka osłona na podnóżek
Komfortowa nakładka, chroniąca stopy 
przed bezpośrednim kontaktem z płytą 
podnóżka.

U
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Przechowywanie

USS_504 Torba męska
Pojemna torba wykonana w męskim 
stylu zmieści wiele przydat nych drobia-
zgów.

USS_503 Torba damska
Pojemna torba wykonana z myślą o 
mamach, zmieści wiele przydat nych 
drobiazgów.

USS_505 Kosz pod siedzisko
Umożliwia przewożenie drobnych 
elementów w wózku. Montowany jest 
do podstawy jezdnej wózka. 

USS_507 Pokrowiec na butlę tlenową
Mocowany jest za pomocą pasów  
o  regulowanej długości. Wykonywany 
jest na wymiar, tak aby idealnie pasował 
do butli tlenowej pacjenta.

Rozbudowa

USS_605 Osłona przeciwdeszczowa 
na przystawki
Stanowi doskonałe zabezpieczenie użyt-
kownika oraz wózka przed opadami 
deszczu i śniegu. Dobrze sprawdza się 
także jako osłona przed wiatrem.

USS_601 Przystawka Buggypod IO
Umożliwia wygodne i bezpieczne prze-
wożenie drugiego dziecka bez koniecz-
ności kupowania podwójnego wózka. 
Buggypod został zaprojektowany tak, 
że w ciągu dosłownie kilku sekund 
można go rozłożyć, złożyć lub zupełnie 
odczepić od wózka. Bezpieczeństwo  
i wygodę zapewnia dziecku siedzenie 
z 5-punktowymi pasami oraz składany 
podnóżek. Dopuszczalne obciążenie do 
20 kg. Dzięki zestawowi adopcyjnemu 
można przekształcić w samodzielny, 
trójkołowy wózek.
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USS_509 Organizer
Podręczna torba zakładana na rączkę 
wózka. Specjalnie zaprojektowane prze-
gródki ułatwiają utrzymanie porządku, 
przechowując najpotrzebniejsze przed-
mioty zawsze pod ręką. Organizer po-
siada dwa przydatne otwory na kubek  
z kawą bądź butelkę wody.
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SYSTEM URSUS™

USS_502 Torba DeLux
Duża, wytrzymała, stylowa torba zmieści 
wiele przydat nych drobiazgów. Wyko-
nana z materiałów wysokiej jakości.
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USS_506 Pokrowiec do przenoszenia 
wózka
Doskonałe rozwiązanie pozwalające 
na zabezpieczenie złożonego wóz ka 
przed uszkodzeniami (np. w czasie 
transportu). Dopasowany do rozmiaru  
i kształtu wózka.

U

USS_603 Belka przedłużająca
Adapter do montażu przystawki 
Buggypod do wózków innych produ-
centów.

U

USS_604 Uchwyt montażowy
Umożliwia łatwy montaż przystawek 
Buggypod, do wózków, których średnica 
ramy jest większa niż 40 mm.

U



Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
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USS_611 Buggypod PERLE siedzisko
Wielokrotnie nagradzany Buggypod 
Perle jest doskonale zaprojektowanym 
siedziskiem, które pasuje do dostawek 
BuggyBoard Maxi. Zapewnia two-
jemu maluch przyjemną jazdę, gdy się 
zmęczy.

USS_613 Buggyboard MAXI
BuggyBoard™ zapewnia bezpieczeń-
stwo Twojemu dziecku w tłumie i na te-
renie o wysokim natężeniu ruchu. Gdy 
Twoje dziecko jest zbyt zmęczone, aby 
chodzić, lub gdy jesteś w pośpiechu, 
BuggyBoard™ ułatwia Wam obu 
wspólną podróż

USS_623 Baza pneumatyczna Quark™
Zmieni siedzisko URSUSTM w komfor-
towy fotelik rehabilitacyjny. Innowacyjny 
sys tem regulacji wysokości gwarantuje 
płynną i łatwą obsługę. Dołączony do 
bazy pochwyt do prowadzenia umoż-
liwia przewiezienie fotelika w inne 
miejsce. 

USS_607 Baza pokojowa HOME
Baza pokojowa do siedziska URSUS™ na 
małych kołach posiadająca uchwyty do 
prowadzenia wózka z regulacją wyso-
kości.

USS_609 Baza spacerowa ACTIVE
Baza dająca swobodę poruszania się. 
Przemyślane rozwiązanie umożliwiające 
prze mieszczanie się przy asyście opie-
kuna jak i samodzielną jazdę. Koła prze-
ciwwywrotne zapewniają dodatkowe 
bez pieczeństwo. Teraz terapia, nauka 
i zabawa będzie jeszcze bardziej przy-
jemna i efektywna.
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SYSTEM URSUS™ akcesoria
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USS_612 Buggypod PERLE Ada-
pter
Adapter umożliwiający montaż 
nakładki Buggypod PERLE na pod-
stawie BuggyBoard MAXI.

U

USS_606 Zestaw adaptacyjny (dla 
przystawki Buggypod IO)
Zestaw elementów, dzięki któremu przy-
stawka Buggypod może zostać zmie-
niona w wózek.

U

USS_608 Baza spacerowa URSUSTM

Po zamontowaniu siedziska URSUSTM 
otrzymujemy wózek spacerowy. Który 
idealnie sprawdzi się podczas spacerów 
i aktywności na świeżym powietrzu.
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USS_615 Siedzisko URSUS
Siedzisko URSUS™ to nowoczesne 
bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie 
zapewniające stabilizację i komfort pod-
czas użytkowania. Funkcja kubełkowa 
TILT-IQ©, przekładane siedzisko ClickC-
lack© to jedne z wielu praktycznych roz-
wiązań systemu URSUS™.
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USS_622 Buggypod PERLE (komplet)
Wielokrotnie nagradzany Buggypod 
Perle jest doskonale zaprojektowanym 
siedziskiem, które pasuje do dostawek 
BuggyBoard Maxi. Zapewnia twojemu 
maluchowi przyjemną jazdę, gdy się 
zmęczy. Komplet obejmuje przystawkę 
MAXI, siedzisko Buggypod Perle oraz 
adapter.
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